קול
קורא

להגשת מועמדות
לתכנית מובילים פיננסיים
מובילים פיננסיים היא תכנית לפיתוח עתודה מחוללת שינוי במערכת הפיננסית-ציבורית של מדינת ישראל,
הערוכה להתמודדות עם ההזדמנויות והאתגרים הפיננסיים העתידיים.
התכנית פועלת במסגרת התכנית הלאומית עתודות לישראל – מהלך ממשלתי לפיתוח עתודת מנהיגות
בכירה בשדה הציבורי והיא מיועדת לגורמי מקצוע משפיעים בדרג ביניים ומעלה במגזר הציבורי ,בעלי
השפעה על עיצוב ויישום הרגולציה של המערכת הפיננסית בישראל.

למה 'מובילים פיננסיים'?
תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בישראל עומד על שווי
של כ 3.5-טריליון שקלים .מימוש הפוטנציאל של משאב זה,
באמצעות טיוב העבודה של הרגולטורים האמונים עליו ,יכול
לסייע רבות להקצאה יעילה של מקורות במשק ,שתשפר את
צמיחת המשק ואת הפריון ותקטין את הסיכון המערכתי.

ההרשמה
לתכנית נסגרת
ב14.3.19-
הזדרזו
והגישו את
מועמדותכם!

המערכת הפיננסית-ציבורית כוללת מגוון של גופים שלא תמיד רואים את עצמם כחלק ממכלול שבו השלם
גדול מסך חלקיו .תפיסה כוללנית ואתוס משותף חיוניים לחיזוקה של מערכת זו .לשם כך ,דרושה רשת
של סוכני שינוי בעלת שפה ועקרונות משותפים ,אמון הדדי ,כישורים אישיים והבנת השדה .רשת כזו תוכל
לפעול לשדרוג המערכת הפיננסית-ציבורית הישראלית ולהפיכתה לאחת המובילות בעולם.

בעקבות כך ,נפתח מחזור ראשון של תכנית מובילים פיננסיים ,שהיא פרי תכנון ושיתוף פעולה ייחודי בין
הגופים הפיננסים-ציבוריים במדינת ישראל ומכון אלכא למנהיגות ולממשל בג'וינט ישראל (האחראי גם
על ניהול התכנית) ,יחד עם אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה.
*הדברים כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לשני המינים במידה שווה.

הגופים והיחידות הפיננסיות השותפים לתכנית (לפי סדר הא'-ב'):
• •בנק ישראל
• •המועצה הלאומית לכלכלה
• •משרד האוצר
• •משרד המשפטים
• •המשרד לשוויון חברתי  -ישראל דיגיטלית
• •רשות המיסים
• •רשות התחרות (הגבלים עסקיים)
• •רשות לניירות ערך
• •רשות שוק ההון

קהל היעד לתכנית
מובילים פיננסיים מיועדת לגורמי מקצוע מצטיינים בדרג ביניים ומעלה מהמגזר הציבורי ,בעלי השפעה
על עיצוב ויישום הרגולציה של המערכת הפיננסית בישראל .בכל מחזור ישתתפו כ 30-מנהלות ומנהלים.

את מי אנו מחפשים?
• •בעלי תפקידים בעלי חזון ומוטיבציה להוביל שינוי ולקדם במערכת הפיננסית במדינת ישראל.
• •בעלי תפקידים הרואים את טובת האזרח במוקד עשייתם.
• •בעלי תפקידים הרואים את עתידם בשכלול המערכת הפיננסית-ציבורית.
• •בעלי תפקידים בעלי ניסיון בהובלת תהליכים מורכבים ויכולת רתימה של גורמים מרובים במשרדי
ממשלה ומחוץ להם.

פרופיל התפקיד הנדרש כתנאי סף להגשת מועמדות
יחידה

תפקיד

בנק ישראל

מנהלי/ות יחידות ומעלה וכלכלנים/ות בכירים/ות

המועצה הלאומית לכלכלה

כלכלנים/ות בכירים/ות

משרד האוצר  -אגף תקציבים
ואגף החשב הכללי

רכזים/ות

משרד המשפטים –
פרקליטות המדינה וייעוץ וחקיקה

רפרנטים/ות (או בעלי תפקיד מקביל גם אם נקרא אחרת)
ומעלה

רשות התחרות ,שוק ההון וניירות ערך ראשי/ות צוותים (או בעלי תפקיד מקביל גם אם נקרא אחרת)
ומעלה
רשות המיסים

מנהלי/ות תחומים בכירים

ישראל דיגיטלית

מנהלי/ות פרויקטים

ארגונים ציבוריים נוספים

מנהלים/ות בעלי השפעה ממשית על המערכת הפיננסית בישראל

חברה אזרחית

מנכ"לי/ות ארגוני חברה אזרחית העוסקים במדיניות מקרו
פיננסית בישראל

תנאי סף נוספים לצורך הגשת מועמדות
•
•
•
•

•תואר אקדמי ראשון ממוסד מוכר.
•ביצוע תפקיד ניהולי (הובלת תהליכים ו/או ניהול כוח אדם) במשך שנתיים לפחות.
•ניסיון מקצועי רלוונטי במשך שלוש שנים לפחות.
•אישור ממונה להשתתפות בתכנית.

תינתן עדיפות למועמדים בעלי המאפיינים הבאים

•
•
•
•
•

•מוטת השפעה רחבה במערכת הפיננסית.
•ניסיון מוכח בעבודה מערכתית מרובת ממשקים.
•הובלת תהליכים של תכנון וקביעת רגולציה בתחום הפיננסי.
•בעלי תואר שני ומעלה  /סיום לימודים אקדמאיים בהצטיינות.
•אי-השתתפות בתכניות של ׳עתודות לישראל׳ בשלוש השנים האחרונות.

תיאור התכנית
מובילים פיננסים נבנתה במיוחד עבור מנהלות ומנהלים פעילים ומותאמת לרקע המעשי שממנו הם באים
בדגש על המערכת הפיננסית.
מבנה
מפגש הפתיחה יערך ב 17-18.6.19-ויסמן התחלה של עבודה אינטנסיבית הפרוסה לאורך שנה .סך הכול
יתקיימו כ 30-ימי למידה ( 300שעות) ,רובם באזור ירושלים ,בתדירות של אחת לשלושה שבועות .מרבית
המפגשים הם דו-יומיים ,חלקם כוללים לינה.
בנוסף ,במהלך התכנית יערך סמינר לימודי בחו"ל.
מתכונת הפעילות
התכנית בנויה על תפיסת למידה של ׳ידע מבפנים ומבחוץ׳ ,כלומר למידה מתוך חוכמה ,ידע וניסיון
המשתתפים .זאת ,בשילוב של למידה והתנסות מאורחים ,ביקורים וקריאת מקורות מידע מהארץ ומהעולם.
התכנית כוללת :הרצאות וסדנאות של מיטב המרצים בתחומים הרלוונטיים ,סיורים וביקורים בארץ ,למידת
עמיתים ,ניתוחי מקרים ( ,)case studiesהובלת תהליכים בצוותי משימה ותהליכי המשך בעתיד.
תכנים נבחרים
המשתתפים יעסקו בלמידה ובתרגול של תכנים מעולמות הפיננסיים ,מניהול ומנהיגות ,לרבות :היכרות
עם המערכת הפיננסית הישראלית על נגזרותיה ועם מערכות פיננסיות עולמיות ,הובלת מערכות מורכבות,
טכנולוגיות 'משנות משחק' ,אתגרי החברה הישראלית ,אתוס משרת הציבור ,ועוד .בנוסף לכך ,כחלק מתהליך
הלמידה יידרשו המשתתפים להוביל יוזמה (פרויקט).
חובות המשתתפים
• •פתיחות והתמסרות ללמידה משמעותית בין ובתוך מפגשי התכנית.
• •ההשתתפות בכל מפגשי התכנית ,לרבות סמינר לימודי בחו"ל.
• •הובלת יוזמה (פרויקט).

• •מועמדים המעוניינים להתקבל לתכנית ועומדים בתנאי הסף מוזמנים למלא את השאלון המקוון
באמצעות לחיצה כאן.
• •יש לצרף לשאלון ההרשמה :קורות חיים ,תמונת פספורט ואישור ממונה (ניתן להוריד בשאלון ההרשמה).
• •בחירת המועמדים הסופית תתבסס הן על שיקולי התאמה אישית של המועמד והן על שיקולים הנוגעים
לתמהיל הקבוצה הרצוי לתכנית.
• •מועמדים שיימצאו מתאימים ביותר יזומנו ליום הערכה באחד מהתאריכים הבאים 11.4 ;8.4 ;7.4 :או .17.4
היום יכלול ,בין היתר ,ריאיון אישי ותרגיל קבוצתי .ההשתתפות בימי הערכה חובה.

מועד אחרון להרשמה14.3.2019 :
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל מן ,רכזת התכנית:
דוא"לFinanceLeaders-IL@jdc.org :

טלפון054-5697893 ,02-6557505 :

מובילים
פיננסיים

